
Discurs de comiat d’en Josep Munné – president del Rotary Terrassa curs 2017-18 

Senyor Governador del districte 2202, companys del RCT, amics, sigueu tots 

benvinguts a aquest acte de fi de curs del RCT i de celebració del seu 25è aniversari. 

Vull primer de tot donar-li les gracies a la Montse, la meva esposa, per tot el suport i 

ajut rebut aquest any. El teu consell i paciència en escoltar tots aquests discursos 

tantes vegades no té preu!! 

Avui fa un any vaig agafar, amb més recança que convenciment, el càrrec de President 

del RCT, el qual m’ha permès representar-vos a tots vosaltres durant aquest curs. 

Per a mi ha estat una experiència nova i gratificant que desitjo haver dut a terme amb 

orgull, lleialtat i dignitat per tot allò que vosaltres representeu per a mi.  

Ara és el moment per fer un petit balanç de com a anat el curs i fer-ne la meva 

valoració personal. 

No es pot dir que aquest hagi estat un curs avorrit. Amb una assistència mitja als 

plenaris superior al 75% dels socis, hem gaudit de conferenciants que ens han parlat de 

diferents aspectes de la cultura, política o tecnologia. Han passat per l’Hostal del Fum, 

l’Antoni Abad (president de la CECOT), la Teresa Alsina (directora general de Bon Àrea), 

la Bibiana Ballbé (comunicadora i creativa) o darrerament en Pere Mas (periodista). 

Hem gaudit de les explicacions del nostre company en Ramón Comellas, sobre la seva 

evolució personal i professional. Hem tingut xerrades solidaries amb la Fundació Vicens 

Ferrer i amb els membres de la Fundació ALBA. 

Hem farcit el curs ple d’activitats addicionals que han fet que es gaudeixi de molta vida 

social. En aquest sentit, s’ha dut a terme el curs d’art que l’Àngel Morillas ha impartit, 

dedicat enguany a la Ruta de les Espècies,  amb un gran èxit d’assistència; el concert de 

Nadal, a càrrec del nostre company Jordi Figueres que va reunir a més de 70 persones 

assolint una recapta de 900 euros. Un grup de 10 persones vinculades al club vàrem fer 

un viatge a la Índia per visitar l’escola que RCT va finançar fa uns anys a Anantapur, on 

la Fundació Vicente Ferrer fa una tasca encomiable; la Sortida 4x4 organitzada 

magistralment per en Baltasar Pineda i en Ramon Ginjoan, que ha reunit una bona 

colla de socis en una ruta molt interesant pel Pirineu Aragonès; vàrem fer un concert 

de celebració del 25è aniversari del Club amb la l’Orquestra de Cambra Terrassa48 

amb el qual vàrem omplir amb més de 150 persones l’auditori municipal; vàrem 

participar amb una carpa a la cursa de la Mitja Marató de Terrassa fent una activitat de 

RCP i per fi, hem fet una sortida entranyable amb el Rotary Club de la Costa Brava, 

presidit enguany per la nostra companya Ketty Sellarès on ho vàrem passar molt bé. A 

més, el programa d’excursions mensuals que en Santi Rius ens prepara amb tanta cura, 

ha traspassat les fronteres del club i ja tenim membres del Rotary Club de Sant Cugat 

que poc a poc ens acompanyen a conèixer el nostre patrimoni natural.  

La cirereta del pastís l’hem tingut amb el premi Joves X Terrassa, pel qual no sols hem 

trobat un patrocinador extern, Caixa Bank, sinó que enguany hem recollit una bona 



colla de candidatures, 8 per ser exactes, que li donen a aquest certamen una nova 

dimensió. 

Totes les activitats que s’han pogut dur a terme ha estat gracies a el treball i esforç de 

tots plegats però especialment d’aquesta junta directiva, a la qual vull agrair la seva 

dedicació i el seu compromís en benefici del Club, en definitiva en benefici de tots 

nosaltres. 

Com tots ja sabeu, les xarxes socials són un element clau en la tasca de comunicació 

del club cap a altres col·lectius. El volum de treball d’enguany és molt elevat i posa a 

aquest club al capdavant a nivell internacional en el que a clubs Rotaris fa referència. El 

RCT té 1768 seguidors a Instagram. El següent club a nivell espanyol es el de Caldes de 

Montbui amb 1385 seguidors. Però el Rotary de Montmartre en té 1503; el club Rotary 

més important de Nova York en té 309 i el de Los Angeles 1503. De ben segur que el 

RCT és un dels 5 clubs del món amb més seguidors a Instagram. Tots sabeu el nom i 

cognom que té aquesta fita. És per això que vull agrair especialment a en Santi Rius tot 

el treball i esforç que hi poses en la tasca de Secretari del Club. El teu treball ens posa 

fàcil als altres fer el nostre. El meu agraïment més sincer per tot el que has fet.  

Però aquesta nit som aquí no sols per fer un sopar de fi de curs, sinó que hi som 

perquè volem celebrar els 25 anys de la fundació del RCT. 

Jo fa uns 6 anys que soc soci del club, o sigui que no puc fer-ne unes valoracions 

globals de la seva evolució, com molts de vosaltres podríeu fer, ja que sou varis els que 

esteu aquí des dels inicis del club. 

Però en aquests 6 anys que en formo part, si que he pogut observar i extreure una 

sèrie de característiques que expliquen com hem arribat fins a on som. I totes aquestes 

explicacions estan dins de cadascun de vosaltres, doncs qualsevol organització és allò 

que volen que sigui les persones que la formen. 

En un primer moment, Rotary era una via per tornar a la societat part d’allò que ella 

ens ha donat. La paraula és solidaritat. Això es troba dins nostre, doncs és aquest el 

principal tret del club i es demostra any rere any amb les nostres decisions d’ajut a 

col·lectius més desafavorits. 

Rotary també és un espai a on esmercem temps nostre per ajudar a qui ho necessita. 

La paraula és generositat. I això traspua de la pell de tots vosaltres doncs plenari rere 

plenari, acte rere acte sou allà ajudant o liderant els diferents projectes del club. 

Aquesta generositat, traspassa l’àmbit d’actuació propi del club i es  veu emmirallat en 

les relacions interpersonals entre tots nosaltres, assolint una harmonia que fa que ens 

trobem be plegats. 

Rotary també és un espai de lluita vers les diferents injustícies socials. La paraula és 

compromís. Ser conscients que volem deixar als nostres fills un mon millor del que 

vàrem rebre dels nostres pares. Entendre que no hi ha bons ni dolents, que massa 

sovint les oportunitats flueixen en funció d’on hem tingut la sort de néixer i per lo tant, 

tenim un deure amb els que ho passen malament. 



Rotary també és gaudir de la bona companyia de tots vosaltres. La paraula és amistat. 

Tenir la sort de pertànyer a un col·lectiu que s’ajuda, que vol aprendre l’un de l’altre. 

Que cerca la manera de que tothom estigui ben acollit i s’hi trobi bé.  

Solidaritat, generositat, compromís, amistat, hi podríem anar cercant més paraules 

que us anessin definint, i les trobaríem totes. Totes elles magnifiques i tan necessàries 

en el mon en que ens ha tocat viure. 

No vull fer-me pesat. Ja us he dit el que volia dir-vos. Sols hem queda donar-vos les 

gracies a tots pel suport i companyia que m’heu ofert aquest curs.  

Moltes gràcies. 

 

Josep Munné 

President del Rotary Club de Terrassa 2017-18 

 

 

 


